Príloha č.4 – Žiadosť o prijatie do zamestnania

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA
Meno, priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
Email:
O akú pozíciu máte záujem?
Platné oprávnenia:
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov §.......
VZV oprávnenie.......
Práca na zmeny:
Preferujem prácu na

1-zmenná (8 hod)

2-zmenná

3-zmenná

Víkendová zmena
Viem sa prispôsobiť
Nechcem pracovať vo viaczmennom režime

Predchádzajúce zamestnania:
Zamestnávateľ

Pracovná pozícia

Od – do
(mesiac a rok)

Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne
súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Správca zálohového systému, n.o. so sídlom Pluhová
192/2, 831 03 Bratislava, IČO: 53 563 077, registrovaným na Okresnom súde Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Reg. č.: OVVS-43749/568/2021-NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“), uvedených v životopise
a motivačnom liste, iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce a osobných údajov získaných na základe telefonických,
ústnych alebo elektrotechnických rozhovorov/pohovorov v súvislosti s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie
uvedenému Prevádzkovateľovi, za účelom:
uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca, vedenia záznamov súvisiacich s hľadaním práce
a následného kontaktovania v prípade ponuky práce;
Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol/a Prevádzkovateľom informovaný/-á o mojom práce tento súhlas kedykoľvek
odvolať, a to zaslaním žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa: hr@spravcazaloh.sk alebo písomnej žiadosti na adresa
sídla Prevádzkovateľa: Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava, inak súhlas zanikne po uplynutí 2 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje
budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
Podmienky Prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov mi boli sprostredkované prostredníctvom webovej
stránky: www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov - Ochrana osobných údajov.
V ......................................., dňa ....................................... Podpis kandidáta: .......................................

